
ByMenigheten - Sandnes 
Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus  

og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. 

ByMenigheten - Sandnes, Postboks 3046, 4392 Sandnes. Tlf. 474 72 770. E-post: post@bymenigheten-sandnes.no 
1

 
MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Menighetskontoret 
Tid: Tirsdag 9. februar 2010 kl 19:00-22  

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes, Atle Straume og 
Morgan Fjelde. 

Andre: Monica Straume   Innledning til sak 6      

Fellesskap, bibel og bønn (kl 19-20): Vi brukte utsagn fra «Opp, Inn, Ut»og delte det som vi stoppet 
opp med denne kvelden. I små grupper gikk vi videre i Kairos sirkel med det vi hadde delt.  

Orienteringer (lesesak som ikke ble gjennomgått på møtet): 
Takk  fra Oslo International Church  (utdrag fra brev)Tusen takk for den generøse 
gaven!Disse pengene er til stor velsignelse for oss og det arbeidet vi gjør. Sammen med egne 
midler er vi nå i stand til å lønne en prest og en gudstjenestekoordinator som tilsammen har 50 
% stilling frem til sommeren. Vi ønsker dere Guds velsignelse i arbeidet i Sandnes!  

Sak 
06/2010 

ByMenigheten-Sandnes og undomdarbeid 
Monica hadde en innledning og redegjorde for menighetens historikk og nå-situasjon mht 
arbeidet blant 10-12 åringer og de unge tenåringene.  
Frem til 2004 var dette arbeidet knyttet opp mot søndagen og gudstjenesten. Fra 2004 og 
frem til i dag har det vært en økning i aktivitet- Tigerklubb og Torsdagsklubb var starten på 
arbeidet. I 2008 ble det oppstart for bibelgrupper for gutter. I 2009 ble det startet 3 nye 
bibelgrupper for gutter født i 98 og ei for dem som er født i 99 + Jentegruppe for dem født i 
98/99. I 2010 er det i tillegg leksehjelp på Lundehaugen ungdomsskole hver uke. 
Alle aktivitetene har elementer av inn/opp/ut  det bygges relasjoner blant de unge og 
menigheten. 
Monica drømmer om å starte noe som har en kjent form for de unge vi nå har knyttet 
kjennskap til. Arbeidet skal bygge videre på relasjoner og stadig gi dem smakebiter av 
levende tro.

  

Drøftingene gjenspeilte et ønske om å bevare og å nå ungdommene våre. Årenes løp har 
avspeilet forskjellig arbeidsform og kultur. Det i seg selv er bra, vi er forskjellige. Vi mener 
at tiden er inne for å ta et steg videre og ser viktigheten av at arbeidet utvikles ved å bygge 
videre på opparbeidet tillit og relasjoner. Å ta vare på ungdommene og nå nye er det 
viktigste. Videre arbeid ses på som å plante noe nytt.  

Vedtak: 
Bymenigheten ønsker å utvikle ungdomsarbeid ut av Åpent Loft og Torsdagsklubb. 
Menighetens engasjement i Oasen avvikles ved at stillingen, som i dag er knyttet opp mot 
arbeidet der, flyttes over til det nye arbeidet. 

Sak 
07/2010 

Familieverkstedet - generalforsamling 
Atle orienterte fra styremøtet i Familieverkstedet. 
Det er ikke oppnådd forventet salg. Firmaet er i en kritisk fase og i en streng økonomisk 
situasjon og aksjonærene spørres om villighet til en økt innsats. Familieverkstedet skal ha 
seminar og presentasjon på stand på barnelederkonferansen «Verdens Viktigste» i mars. Det 
skal gjøres en salginnsats på konferansen. 
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Vedtak: 
ByMenigheten-Sandnes er villig til å være med på en økning av risiko på kr 60 000. Dette 
knyttes opp mot at produksjon nr 2 gjøres ferdig. 
Atle Straume er BMS´s representant på generalforsamlingen17.februar 2010  

Sak 
08/2010 

Satelitt og nettverkstenkning i Bymenigheten  
Morgan presenterte AUs tanker. Saken drøftes og behandles i et senere møte. 

Sak 
09/2010 

Strategi, verdier og fokusområder 
Vi ønsker å se på sammenheng mellom G'er (strategi), verdier og fokusområder. AU foreslår 
at en ser på mulige endringer som vist i skisse. Forslaget til endring legges frem for høring 
på en ledersamling for cellelederne. Høring derfra og forslaget legges frem for MR for 
endelig godkjenning.  

Vedtak: 
MR støtter skissert prosess! 

Sak 
10/2010 

Regnskap/økonomi 
Regnskapstallene for 2009 viser i korte trekk netto driftsresultat - kr 84 000. Med tanke på at 
vi mistet en sponsor som tidligere år har gitt oss over 200 000 kroner så er det bra!  

Vedtak: 
Regnskapet godkjennes 

Sak 
11/2010 

Oppfølging Holmavatn 
Saksdokumenter: Høringsnotat fra samlingen og evaluering.  

Vedtak: 
Mentorene utfordres til å jobbe videre med dette på neste mentorsamling. Referatet fra 
denne samlingen tas med inn i drøftninger som går på Bymenighetens arbeid videre mot 
en mer misjonal menighet. 

Sak 
12/2010 

Forespørsel om kjøp av bygg 
Utdrag fra henvendelsen fra Salem:  
Nabohuset til Salem, Jærveien 251, blir i løpet av våren lagt ut for salg. Huset er regulert for 
både bolig og næring og har fått en verdivurdering på 3,3 millioner.Spørsmålet er om 
ByMenigheten ser muligheter i denne eiendommen og bruk av det  

Vedtak: 
Vi har nedfelt i strategien (B2012) at det ikke skal kjøpes noen bygg for Bymenigheten - 
Sandnes i denne perioden. Derfor ønsker vi ikke å gå inn i et samarbeid med Salem om 
kjøp av dette bygget. 

Sak 
13/2010 

Ettåring 
Det kan bli mulig å få tak i en ettåring fra høsten 2010. Salem ønsker å dele en 
ettåring med BMS.Dersom utgiftene til ettåring deles mellom Salem og Bymenigheten vil 
dette utgjøre kr 25000 pr halvår + en hybel/leilighet.  

Vedtak : 
Utsettes til neste møte. Ønsker samtidig at det undersøkes om andre samarbeidspartnere kan 
være med. 
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Neste møte tirsdag 9. mars kl 19  


